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BMW Group bude vyrábět budoucí modely MINI E v Číně
společně s Great Wall Motor.
• Oficiální slavnostní otevření nového společného podniku
„Spotlight Automotive Limited“
• Důležitý krok ve strategii elektrifikace značky MINI
• Nový závod se standardní výrobní kapacitou 160 tisíc
automobilů
• Partneři společně investují přibližně 650 milionů eur
• Inovativní model společného podniku se společným vývojem
a výrobou
• Vzájemně výhodná spolupráce: Silné stránky obou partnerů
se vzájemně doplňují
Zhangjiagang/Mnichov. Společnosti BMW Group a Great Wall Motor
posouvají elektrickou mobilitu kupředu a v Číně postaví společný výrobní
závod, ve kterém bude BMW Group vyrábět budoucí plně elektrické modely
své značky MINI. Vysocí představitelé místní čínské vlády, Great Wall Motor
a BMW Group dnes oznámili spuštění nového společného podniku
Spotlight Automotive Limited. Továrna bude mít standardní kapacitu až
160 tisíc vozidel ročně, což bude v době spuštění výroby vyžadovat přibližně
3 tisíce zaměstnanců. Oba partneři společně investují zhruba 650 milionů
eur (více než pět miliard čínských jüanů). Fáze výstavby je plánována na roky
2020 až 2022.
Setkání se konalo ve městě Zhangjiagang v čínské provincii Ťiang-su, kde
vyroste nový automobilový závod. Dnešní slavnostní otevření je dalším
milníkem ve vztahu mezi společnostmi Great Wall Motor a BMW Group.
Dohoda o společném podniku s podílem 50:50 byla v létě 2018 podepsána
za přítomnosti čínského premiéra Li Keqianga a německé kancléřky Angely
Merkelové.
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Inovativní model společného podniku zahrnuje kromě výroby také společný
vývoj bateriemi poháněných elektrických vozidel na světově největším trhu
elektromobility. Společný podnik počítá s výrobu budoucích elektromobilů
značky MINI a také několika modelů a značek Great Wall Motor. Po
představení zcela nového plně elektrického MINI první generace, které se
bude vyrábět v Oxfordu a na trh se dostane v prvním čtvrtletí roku 2020, jde
o další důležitý krok směrem k elektrifikované budoucnosti značky MINI.
Srdcem a domovem výroby automobilů značky MINI zůstává oxfordský
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výrobní závod MINI, v němž byl od uvedení značky v roce 1959 nedávno
vyroben automobil s pořadovým číslem 10 milionů, zatímco společný
podnik Spotlight Automotive poskytne další kapacitu a flexibilitu.
Klaus Fröhlich, člen představenstva BMW AG zodpovědný za vývoj, na
slavnostním ceremoniálu u příležitosti slavnostního otevření Spotlight
Automotive uvedl: „Dnes činíme další velký krok v naší spolupráci.
Společnost BMW Group, jakožto průkopník v oblasti elektromobility,
a společnost Great Wall, která je významným hráčem a odborníkem
z hlediska industrializace čínského trhu, spojují své síly pro vývoj a výrobu
budoucích elektrických modelů MINI a nových modelů Great Wall.“
Dr. Nicolas Peter, člen představenstva BMW AG zodpovědný za finance,
během tiskové konference, která následovala po ceremoniálu, zdůraznil
strategický význam spolupráce s čínským partnerem: „Tento německočínský vztah podtrhuje náš závazek vůči Číně a budoucnosti prémiových
kompaktních elektromobilů. Společný podnik nám umožní vyrábět větší
počet plně elektrických automobilů značky MINI za atraktivních podmínek
pro celosvětový trh. Je to také důležitý strategický krok pro značku MINI.
Společný podnik se společností Great Wall zdůrazňuje, jak velký význam pro
nás čínský trh má. Město Zhangjiagang bylo vybráno pro vybudování
závodu Spotlight díky jeho pevné dodavatelské síti, kvalifikované pracovní
síle a dobré infrastruktuře. Ťiang-su je také jednou z předních provincií
v oblasti financí, vzdělávání a technologií.
BMW Group je pevně odhodlána pokračovat v úspěšné spolupráci se
zavedenými prodejními strukturami a kanály v Číně. Společný podnik
nebude v Číně vytvářet další prodejní organizaci pro budoucí elektromobily.
Každý z partnerů tohoto společného podniku bude pro své konkrétní značky
používat vlastní prodejní kanály.
V posledních letech se společnost BMW Brilliance Automotive (BBA) stala
základním kamenem úspěchu BMW Group na jejím největším trhu.
Strategie expanze BMW Group s novým společným podnikem by proto
mohla výrazně urychlit vývoj značky MINI.
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BMW Group je průkopníkem v oblasti elektrické mobility.
BMW Group, jakožto průkopník v oblasti e-mobility, je již nyní předním
dodavatelem elektrifikovaných automobilů. Společnost si do konce roku
2021 klade za cíl mít na silnicích po celém světě více než jeden milion
elektrických a plug-in hybridních automobilů.
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Od tohoto roku bude BMW Group nabízet pět čistě elektrických modelů.
Spolu s BMW i3, které letos zaznamenalo nárůst poptávky přibližně o 20 %,
začne tento měsíc v závodě Oxford (Velká Británie) výroba čistě elektrického
MINI*. Doposud projevilo o MINI ELECTRIC* zájem více než 78 000
zákazníků. V roce 2020 začne v závodě Šen-jang (Čína) výroba plně
elektrického BMW iX3 a od roku 2021 se rozběhne výroba BMW iNEXT
v továrně Dingolfing v Německu. V roce 2021 se do sériové výroby dostane
také BMW i4, jež bude vznikat v Mnichově. Do roku 2023 společnost
nabídne již 25 elektrifikovaných modelů, přičemž více než polovina z nich
bude plně elektrická. Základem tohoto rozvoje jsou flexibilní automobilové
platformy s přizpůsobivým výrobním systémem, které umožňují plně
elektrický pohon, plug-in hybridní pohon nebo pohon spalovacím motorem.
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BMW Group
BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem
prémiových automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních
produktů a služeb mobility. BMW Group je globální společností s 31 výrobními a montážními
závody ve 15 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2018 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2 490 000 osobních
vozů a více než 165 tisíc motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2018 činil
9,815 miliardy Euro, příjmy dosáhly 97,480 miliardy Euro. K 31. prosinci 2018 pracovalo pro
BMW Group 134 682 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost.
Celý hodnotový a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost,
k životnímu prostředí odpovědné produkty a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů.
To vše je pevnou součástí celkového přístupu.

www.bmwgroup.com
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